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5. Subscrisa Tomis I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului ANA & NICO INTERNATIONAL 
SRL, conform sentinţei civile nr.2396/17.09.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă în Dosarul nr. 
16378/118/2010, am întocmit prezentul addendum la raportul asupra cauzelor, cu indicarea persoanelor responsabile de 
apariția stării de insolvență. 
Având în vedere refuzul sistematic al administratorului statutar CONSTANTINESCU MARIAN de predare a activelor 
aflate în patrimoniul debitoarei constând în 7 autoturisme cu o valoare totală de lichidare de 55.141 lei, după cum 
urmează 
1. Autoturism Chevrolet Kalos_CT 66 CEL în valoare de 8.489 Ron  
2. Autoturism Chevrolet Aveo_CT 12 UPS în valoare de 525 Ron 
3. Autoturism Chevrolet Aveo_CT 02 UPS în valoare de 9.821 Ron 
4. Autoturism Chevrolet Aveo_CT 09 AIK în valoare de 8.817 Ron 
5. Autoturism Chevrolet Nubira_CT 09 EFV în valoare de 10.548 Ron 
6. Autoturism Dacia Logan_CT 72 UPS în valoare de 8.472 Ron 
7. Autoturism Mazda 2_CT 10 BBI în valoare de 8.460 Ron 
Lichidatorul juidciar apreciză că faptele mai sus mai sus menționate se circumscriu celor menționate la art.138 alin.(1) 
lit.a) şi e) din Legea nr.85/2006, urmând a formula acțiune în antrenare. 

Tomis I.P.U.R.L. 
Lichidator judiciar 

 
2. Societatea GREMLIN COMPUTER SRL, cod unic de înregistrare: 14339148 

Notificare privind deschiderea procedurii de faliment 
Nr. iesire: 1571 / 02.05.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 8129/118/2014, Tribunalul Constanta, Sectia a II-a Civila. Tribunalul Constanta  
2. Arhiva/registratura instanţei: Judeţul Constanta, oraşul Constanta, Strada Traian, nr. 31, Număr de telefon 
0241606597, 0241611550, 0241617183; Programul registraturii instanţei: Luni - Joi: 8:30 – 12:30. 
3. Debitor: GREMLIN COMPUTER SRL, cu sediul social în Constanta, str. Tudor Vladimirescu, nr. 30A, cam. 1-2, 
jud. Constanta, Cod de identificare fiscală 14339148, Număr de ordine în registrul comerţului J13/2101/2001. 
4. Lichidator judiciar: DINU URSE SI ASOCIATII SPRL, cu sediul în Bucuresti, str. Buzesti nr. 71, etaj 5, cam. 502-
505, sector 1, tel./fax 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com, reprezentata de asociat coordonator DAN URSE. 
5. Subscrisa: DINU URSE SI ASOCIATII SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului GREMLIN 
COMPUTER S.R.L desemnat prin Hotărârea din data de 18.04.2019, pronuntata de Tribunalul Constanta, Sectia a II-a 
Civila în dosarul nr. 8129/118/2014, în temeiul art. 146 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, notifică: 
6. Intrarea în faliment prin procedura generala a debitorului GREMLIN COMPUTER SRL conform Hotărârii din data 
de 18.04.2019, pronuntata de Tribunalul Constanta, Sectia a II-a Civila în dosarul nr. 8129/118/2014. 
6.1. Debitorul GREMLIN COMPUTER SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să 
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
6.2. Creditorii debitorului GREMLIN COMPUTER SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia 
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, nascute dupa data 
deschiderii procedurii insolventei este 03.06.2019.  
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind 
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
6.2.2. Alte termene stabilite în procedura: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului 
suplimentar al acestora este 03.07.2019. 
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar este de 7 zile de la publicarea 
acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
Termenul limită pentru întocmirea şi publicarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 30.07.2019. 
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii falimentului în procedura generala 
prevăzuta de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă este de 15 zile de la 
primirea notificării, precum și termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 10 zile de la data expirării 
termenului de depunere a acestora. Urmatorul termen administrativ de control pantru analiza stadiului continuarii 
procedurii a fost stabilit de catre instanta la data de 05.09.2019. 
7. Deschiderea procedurii falimentului în procedura generala se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea menţiunii. 
Informatii suplimentare: 
� În vederea înscrierii în tabelul suplimentar de creante este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal 
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar de creante” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din 
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Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
� Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 
� Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, 
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar se recomanda a fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
� Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
8. Semnătura: 

Dinu, Urse și Asociații SPRL 
Prin Asociat coordonator DAN URSE 

 
3. Societatea INTERAGENT SRL, cod unic de înregistrare: 3400850 
Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în conditiile  

art.159 alin.(1) şi art.161 din legea privind procedura insolvenţei  debitorul Interagent SRL 
 în perioada 28.01.2019 - 02.05.2019 

(Raport nr.10) 
Nr.462/02.05.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 8743/118/2016, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: 
Constantinescu Cristina. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Constanţa, str. Traian nr.31, Judeţul Constanţa; Tel.: 0241551345 interior 219, Fax: 
0241551342, program: luni – vineri: 8.30 – 12.30. 
3.Debitor: INTERAGENT SRL CUI 3400850, J13/558/1991, sediul social: Constanta, str. Vasile Parvan nr.17 judeţ 
Constanţa. 
4. Lichidator judiciar: TOMIS I.P.U.R.L., CIF RO33905944, sediul profesional: Constanţa, Bd. Ferdinand nr.79, 
Bl.AR2, Parter, Judeţul Constanţa, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II-0787, 
Tel:0728.991.992, fax:0241.550.773, E-mail: office@tomisipurl.ro, tomis.ipurl@gmail.com 
5. Subscrisa TOMIS I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al Societăţii INTERAGENT SRL desemnată conform 
Sentinței civile nr.859/29.05.2018, pronunţată în dosarul nr.8743/118/2016 al Tribunalului Constanţa – Secţia a II-a în 
temeiul art.59 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa, am întocmit 
prezentul : 

Raport de activitate. 
►Mentiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atributiile sale 
În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege în sarcina noastră, în calitate de lichidator judiciar am efectuat următoarele 
demersuri: 
1. Am publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.1815/29.01.2019 Raportul de activitate nr.9 depus la 
termenul anterior. (Anexa 1) 
2. Prin adresa nr.71/28.01.2019 publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.1773/28.01.2019 am convocat 
Adunarea Creditorilor având ca ordine de zi: aprobarea strategiei de valorificare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul 
debitoarei, confirmarea lichidatorului juidciar și a onorariului. (Anexa 2) 
3. În cadrul Adunării au fost exprimate puncte de vedere doar cu privire la primul punct de pe ordinea de zi, strategia 
de valorifiacre propusă fiind aprobată conform procesului verbal nr.115/07.02.2019, comunicat la grefa instanței și 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.112865/11.02.2019. (Anexa 3) 
4. Prin adresa nr.135/11.02.2019, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.2821/11.02.2019 am procedat la 
reconvocarea creditorilor pentru data de 20.02.2019, ora 11 având pe ordinea de zi confirmarea lichidatorului și 
stabilirea onorariului. (Anexa 4) 
5. Cu 100 % din voturile exprimate Adunarea Creditorilor a confirmat lichidatorul judiciar şi onorariul acestuia, 
procesul verbal nr.167/20.02.2019 fiind publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență BPI nr.3776/21.02.2019 și 
depus la grefa instanței. (Anexa 5) 
6. Pentru valorificarea bunurilor debitoarei, am procedat la publicarea intr-un ziar de circulație națională a anunțului de 
vânzare, conform strategiei de vânzare. Prima serie de licitații pornind de la valoarea de lichidare s-au desfășurat la 
14.03.2019, 21.03.2019, 28.03.2019, 04.04.2019 şi 11.04.2019. Nicio persoană nu a fost interesată și nu a solicitat 
informații cu privire la bunurile expuse spre vânzare. (Anexa 6) 
7. Potrivit strategiei de valorificare aprobate de creditori, am publicat un nou anunț, licitațiile pornind de la valoarea de 
3069 euro+TVA, urmând a se desfășura la datele de 18.04.2019, 25.04.2019, 02.05.2019, 09.05.2019 și 16.05.2019. 
Până la data prezentului raport, nu a fost identificată nicio persoană interesată. (Anexa 7) 
►Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în conditiile art.159 alin.(1) şi art.161 din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 
Toate cheltuielile de procedură și onorariul lichidatorului judiciar au fost achitate integral din averea debitoarei.  
Față de cele mai sus menționate, vă solicităm acordarea unui nou termen în procedură pentru valorificarea bunurilor 
mobile din averea debitoarei. 

Tomis I.P.U.R.L. Lichidator judiciar 
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